1.Upplýsingatækni – kennsluskrá
Námsþáttur : vinnulag og vinnubrögð
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• nýtt upplýsingaver sér til gagns
• nemendur fá eigið útlánskort og
og ánægju, s.s. til lesturs,
læra að lána sér sjálfir gögn af
hlustunar og leitarnáms.
safninu,
• útlánsreglur, skil á efni,
• leiðsögn í að finna gögn á
safninu við hæfi,
• meðferð bóka,
• sögustundir.

Námsþáttur: upplýsingaöflun og úrvinnsla
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• nýtt rafrænt og gagnvirkt
• leiðsögn í að fara inn í borðnámsefni.
/fartölvu á eigin notendanefni
og finna heimasíðu,
• farið yfir lyklaborð, mús, skjá og
fleiri hluta tölvunnar.

Námsþáttur: tæki og búnaður
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• notað hugbúnað/forrit við
einföld ritunarverkefni og
framsetningu tölulegra gagna.

Viðfangsefni/efnisval
•

skáldrit,

•

verkefnahefti,

•

bókamerkjagerð,

•

sögustundabók.

Viðfangsefni/efnisval
•

rafrænt námsefni af
Veraldarvefnum (valdar
rafbækur úr Smábókaskápnum á
www.mms.is ).

Námsmat
•

einstaklingsverkefni: nemandi
lánar sér sjálfum bók í gegnum
kerfið,

•

sögustundabók og verkefnahefti
metið.

Námsmat
•

einstaklingsverkefni: nemandi
þekkir helstu hluta tölvu og kann
að fara inn á rafrænt námsefni i
gegnum valda heimasíðu.

Leiðir að hæfniviðmiðum

Viðfangsefni/efnisval

Námsmat

•

•

•

verklegar æfingar í tölvu.

Kápa á vinnubók.

einstaklingsverkefni: nemandi
kann að opna Word og vista
einfalt skjal.

1.Upplýsingatækni – kennsluskrá
Námsþáttur: sköpun og miðlun
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• lýst á einfaldan hátt eigið
upplýsinga- og miðlalæsi.

Námsþáttur: siðferði og öryggismál
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• farið eftir einföldum reglum um
ábyrga netnotkun og er
meðvitaður um siðferðislegt
gildi þeirra.

Leiðir að hæfniviðmiðum

Viðfangsefni/efnisval

Námsmat

•

•

•

verklegar æfingar i tölvu.

Leiðir að hæfniviðmiðum
•

umræður um örugga netnotkun.
Nemendur vinna við tölvur í
tölvustofu, fá leiðsögn og
leiðbeiningar og prufa sig áfram
í ýmsum kennsluforritum og
völdum vefsíðum.

stafaverkefni í ritvinnsluforritinu
Word.

Viðfangsefni/efnisval
•

fræðsluefni á Veraldarvefnum:
www.saft.is - Hrekklaus fer á
netið (rafbók) og Ævintýri Emblu
í Netbæ (rafbók).

frammistaða nemanda metin
þar sem hann tjáir sig munnlega
og kynnir stafaverkefni unnið í
Word.

Námsmat
•

matsblað: nemendur þekki 1,2,
3 regluna (stopp-hugsa-halda
áfram).

